
WAARSCHUWING!

Je kunt besluiten dit niet te lezen 
maar dan mis je belangrijke informatie



Meer Geld | Hetzelfde Huis

DIRECT in jouw voordeel. Zo verkoop je jouw huis.

WoningMakelaars & Marketeers

Welke extra’s bieden wij bij  
Quaden Makelaars?

√ aanwezigheid op VBO.nl , Jaap , funda , 
woonpleinlimburg en nog 20 sites…… 

√ RMT Makelaar-Taxateur in eigen huis
√ Beroepsaansprakelijkheid verzekerd

√ Professionele fotograaf
√ 7 dagen in de week bereikbaar voor nog meer kopers

√ Top vindbaarheid op Google
√ Erkend leerschool bedrijf

√ BETAALDE campagnes op Facebook en Google

√ Gebruik Vele social media Facebook, Twitter en Instagram

√ Makkelijk nummer 046- 30 200 30
√ Duitsland specialist

En nog veel en veel meer………..
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Video

Drone

Explosieve 
Marketing



Wist je trouwens dat 70% van de kopers in de avond of in het weekend 
wil bezichtigen en de meeste makelaars daar niets mee doen?  

Daarom werken wij door. 

Wij werken door onder alle omstandigheden…….

Wij zijn het  Enige Kantoor in  de regio waar makelaars elke avond 
werken, elke zaterdag, maar zelfs op zondag 2 maal per maand!!

Hoe we dat doen??

We hebben een breed team, waardoor voor jou bijna altijd                            
wel iemand beschikbaar is.

We zijn daarnaast  voorstander van extreem flexwerken.                               
Zo kom je jouw makelaar misschien wel op woensdag om 11.00u              

op de tennisbaan tegen, maar zal deze wel zondag om 15.oou met            
jouw koper de koopakte tekenen!
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Waarom
Wij 
Zoveel 
Succes 
Hebben!
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en nog veel en veel meer 

√ Gratis gebruik zoekersbestand 

√ Site met 15.000-20.000 hits per 
maand

√ Gratis Real Estate Coach
√ meer dan 25 jaar saleservaring

√ Gratis second opinion
√ Gratis koopaktes met ‘no risk clausule’

√ Regelmatig Open Huis of  Gratis deelname aan 

de Landelijke Dagen
√ Unieke actiedagen zoals Starters Sunday en  Cash 

Back  Deals

√ GRATIS DRONE-OPNAMES

√ Makelaars met “zwarte band” in 
onderhandelen

√ Wij werken in de avonden en weekenden door

En nog veel meer………..

Nog meer extra’s , we geloven het zelf haast niet:
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Laat ons 
knokken 
voor 
jouw 
verkoop

WoningMakelaars & Marketeers



Meer Geld | Hetzelfde Huis 

Onze nieuwste
Specialisatie: 

regio 043
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en nog veel en veel meer 

√ Gratis matchmodule waarbij onze computer kopers 
voor u zoekt

√ Reclame-aanhanger | Gratis Autostickers
√ Gratis hypotheekadvies

√ Woning van de week
√ Verkoopkantoren in Nederland en Duitsland

op zichtlocatie

√ Nen 2580 plattegronden en MEETrapporten
van architect…

√ Spandoekreclame specifiek voor uw woning

√ Gratis digitaal verkopersdossier met  inzage in kijkers , 
webhits en bezichtigingen

√ Automatische SMS notificaties bij bezichtigingen

√ Keurmerk goedgekeurd verhuren

√ Elke zaterdag Open, 2 maal per maand op Zondag

En nog veel meer………..

En het gaat maar door……..
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Wij zijn dé
Duitsland-
Expert in 
de regio!
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"Super ervaring met een heel fijne 
team"
Mevrouw Latten uit Saeffelen

"Fijne makelaar, ook buiten 
kantooruren bereikbaar, 
absoluut een aanrader"
Ellen Borger uit Sittard

"Blij dat we via jullie het huis 
hebben verkocht"
Frans en Gerrie. Hongen, Duitsland

"Na twee teleurstellende ervaringen 
heeft Quaden het geweldig 
opgepakt"

"Meerdere makelaars uitgetest, 
maar bij leon zagen we het verschil"
Hans Heesakkers uit Munstergeleen

"Topervaring! Duidelijke en 
uitgebreide uitleg en de juiste 
adviezen om ons te helpen"
Johan Kenzeler uit Sittard

"Ik wil even zeggen dat ik Lilian zo'n 
ontzettend vriendelijke dame vindt. 
Altijd vrolijk en attent als ze belt"
Desy Mercks, Geleen

Wat zeggen de klanten 
over ons?

WoningMakelaars & Marketeers

"Zeer tevreden over de 
communicatie"
Familie Heyman uit Elsloo.

"Ik had altijd het gevoel dat ik op nr. 
1 stond"
Peter Scheffer uit Puth.

"ik vraag me af of we je ooit genoeg 
kunnen bedanken"
Familie Reubzaet uit Sittard.

"Super makelaar, eerlijk, correct en 
maakt waar wat ze zeggen"
Leo Steinbusch, Gangelt.

En nog veel meer………..

"Betrouwbaar, professioneel"
Kim Kluijtmans, Berg

"Vakman"
Hans Heesakkers in een 
spontane 2e review

“De nazorg bij Ron is top, je 
kunt hem echt alles vragen”
Jos & Lilian Stefens. Selfkant.

Echte Reviews
Wij werken met echte 
reviews welke op 
verzoek verifieerbaar 
zijn.

Topscore 
Google 
Reviews: 
4,7 van 5 
sterren  

Topscore: 
4,5 uit 5 
sterren 
bij 
Facebook



Onze courtage? Jij Kiest.

WoningMakelaars & Marketeers
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hallo

√ Courtage 1,95% 
alleen bij verkoop

√ Opstartkosten 
slechts € 349,-

√ Géén 
maandelijkse 

kosten

√ Géén 
opzeggingskosten

√ Contract 
dagelijks 

opzegbaar
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Alle tarieven ex. 21% btw
Minimumtarief per dossier € 2975,-- | € 179,-- per uur 

√ Courtage 1,59% 
alleen bij verkoop

√ Opstartkosten 
slechts € 399,-

√ Maandelijkse 
€ 59,-

kosten

√ Geen 
opzeggingskosten

√ Contract 
dagelijks 

opzegbaar
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√ Courtage 3,00% 
alleen bij verkoop

√ Géén 
opstartkosten

√ Géén 
maandelijkse 

kosten

√ Géén 
opzeggingskosten

√ Contract 
dagelijks 

opzegbaar
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Duitsland



We willen je ook alvast even voorstellen aan de rest van ons team, zodat je 
weet met wie je te maken zou kunnen krijgen.

• Helemaal links ziet u onze medewerker Ronny Hameleers. Hij is mega-functioneel en 
verantwoordelijk voor binnendienst en administratie maar ook voor het plaatsen van 
borden en andere technische zaken. Ronny houdt alles in de gaten. Hij is eigenlijk altijd 
een half uur te vroeg op het werk, zo leuk vindt hij het.

• Daarnaast zie je Lilian, zij is de 'moeder' van de firma met een bak aan ervaring. Ze heeft 
zelf meer dan 30 jaar geleden een eigen kantoor gerund. Wij maken gebruik van haar 
onschatbare kennis. Ze is de spin in ons web en een kei in klantcontact en bezichtigingen.

• In het midden Peggy, onze jongste telg. Zij is verantwoordelijk voor de regio 0475. Het is 
een bijtertje en zit altijd vol op de dossiers om te zorgen dat de woningen snel verkocht 
worden.

• Daarnaast Ron Paulussen. Ron heeft een inmiddels een forse ervaring opgebouwd in het 
onroerend goed en is er al meer dan 12 jaar werkzaam in. Hij is een goede verbinder en 
heeft uitstekende contacten binnen gemeentes, architecten e.d. Naast het feit dat hij 
gespecialiseerd is in onroerend goed in de regio 045 , heeft hij een schat aan ervaring in 
hippisch onroerend goed en is hij daarnaast directeur van onze Duitse vestiging. Ron is 
degene met de breedste kennis op juridisch en bouwkundig gebied."

• Het rijtje wordt gesloten door Leon Quaden. Ron Paulussen, onze Directeur Duitsland 
zegt over Leon : "Leon is de algemeen directeur/eigenaar van dit mooie bedrijf, 
dé duizendpoot met bijna 30 jaar ervaring in het vak ondanks zijn jonge leeftijd. Maar 
bovenal is hij een “marketingwonder”, hij bedenkt steeds nieuwe dingen en is zeer 
vooruitstrevend om zo aan onze klanten een geoliede en steeds vernieuwende 
dienstverlening te bieden. Door deze tomeloze inzet investeert hij in de toekomst en 
weet hij klanten ook voor de lange termijn aan ons kantoor te binden. In de 
reclamewereld zou hij allang de gouden Loeki hebben gewonnen!"
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Ben je 100% gemotiveerd?? 
Bel ons dan, want wij zijn op zoek naar jou! 

Twijfel je? Bel dan niet.

Wij nemen maar een beperkt aantal woningen in portefeuille en 
zijn dan ook selectief in het aannemen van opdrachtgevers. 

We nemen elk pand maar niet elke klant.

Alleen als je echt 100% gemotiveerd bent om te verkopen 
kunnen wij dit concept aanbieden. 

Alleen dan is de kans op succes het hoogst en is het voor ons ook 
interessant. Falen is geen optie, dus kijken wij goed naar wie je 

bent.

046-30 200 30  | info@quadenmakelaars.nl 
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3D matterport 
Dollhouse Movie

Explosieve 
Marketing



En nog veel, veel meer…..


